
ॐ
  येनाक्षरसमाम्नायमधि�गम्य महेश्वरात् ।

      कृत्स्नं व्याकरणं प्रोकं्त तस्मै पाणिणनये नमः ॥
    वाक्यकारं वररुचिं& भाष्यकारं पतञ्जलि+म् ।

    पाणिणनिंन सूत्रकारञ्च प्रणतोऽस्मिस्म मनुिनत्रयम् ॥२॥
१. अइउण्  । २. ऋऌ  क्  । ३. एओङ्  । ४. ऐऔ&्  । ५. हयवरट्  ।
६. +ण्  । ७. ञमङणनम्  । ८. झभञ्  । ९. घढ�ष्  ।
१०. जबगडदश्  । ११. खफछठथ&टतव्  । १२. कपय्  ।
१३. शषसर्  । १४. ह+्    ॥ इधित प्रत्याहारसूत्राणिण ।



प्रत्याहाराः
* आनिदरन्त्येन सहेता (1.1.71) = अस्मिन्तम-इत्-वण[न सह उच्चाय]माणः आनिदवण]ः स्वस्य तथा मध्यगानाम् ग्रहण ं

   करोधित इत्यथ]ः ।

अण् =   अइउण् । ऋक् =   ऋऌक् । एङ् =   एओङ् । ऐ&् =   ऐऔ&् । हट् =   हयवरट् । +ण् =  +ण्
ञम् =   ञमङणनम् । झञ्  =  झभञ्। घष् =  घढदष्। जश्  =  जबगडदश्।
खव् =  खफछठथ&टतव्। कय् =  कपय्। शर् =  शषसर्।
ह+् =  हयवर+ञमङणनझभघढ�जबगडदखफछठथ&टतकपशषस+्। (  सवा]णिण व्यञनानिन)

अ&् =   अइउऋऌएओऐऔ&् । (  सव̀] स्वराः)  । अक् =   अइउऋऌक् । इक् =  इउऋऌक् ।
उक् =   उऋऌक्। ए&् =  एओऐऔ&्। खर् = खफछठथ&टतकपशषसर्।( 1&2  व्यञनानिन +शषस)

हश् =  हयवर+ञमङणनझभघढ�जबगडदश्। (3-5+हयवर+) 

 आहत्य 52  प्रत्याहाराणिण सस्मिन्त।



  संकृतभाषायां पदानां निववरणम्
  सुनिaड़न्तं पदम् (1.4.14)-  सुप्-धितङ्-  अन्तम् =         सुप् अन्तम् एवं धितड़् अन्तम् एव उत्पद्यन्त̀ पदानिन

1.    सुप् अन्ता:--   प्राधितपधितकात् उत्पन्नम्
  नामशब्दाः =  नामानिन,  दश̀ नामानिन,    निवश̀षण नामानिन एवं सव]नामशब्दाः
                      रामः, कृष्णः, रमा, +ता, वृक्षम्,     पुष्पम् एतानिन नामानिन
                      भारतम,्अम̀रिरका, ऒधिडशा, कणा]टकः,   एतानिन दश̀ नामानिन

मदरुम्, सुन्दरी,स्व̀तः, वामनः,   ऎतानिन निवश̀षण नामानिन
सः, त्वम्, अहम,् एतानिन सव]नामशब्दाः

अव्ययानिन = सव]दा समानारुपत्व̀न एव दृशधित। उदा: यदा, तदा, अध्य एतानिन 
अव्ययस्य +क्षण ंकौमुद्यां दीयते । यत् -

सदृश ंनित्रषु लि+ङे्गषु, सवा]सु & निवभनिक्तषु।
व&नेषु & सव[षु यन्न व्येधित तत् अव्ययम्  ॥ इधित

सड़्याशब्दाः = एकम्, द्̀व , त्रीणिण,&त्वार आनिद 

2.  धितड़न्त पदानिन:- -- �ातुतः उत्पन्नम्

निnयापदानिन = पठधित, खादधित, &+धित रॊ&त̀,भाषत̀, एतानिन निnयापदानिन



प्राधितपधितकम्=   अथ]वद�ातुरप्रत्ययः प्राधितपनिदकम् (1.2.45) =     अथ]वान् शब्दः यः �ातुसंज्ञकः , प्रत्ययः,   प्रत्ययान्तः वा
नास्मिस्त,  सः 'प्राधितपनिदक'      संज्ञां प्राप्नोधित । निकमनिप अथ]वत् शब्दस्वरूपम्,     यः �ातुः प्रत्ययान्तः वा नास्मिस्त,  प्राधितपनिदकसंज्ञं

 भवधित ।

यः अथ]वान् शब्दः = यथा राम, मा+, पुस्तक, एक, द्रॊण, nॊश, मदरु, आत्मन्, वपुस् ; प्राधितपनिदकाथ]लि+ङ्गपरिरमाणव&नमात्रे 
प्रथमा (2.3.46) = प्राधितपनिदकाथ]ः, लि+ङं्ग, परिरमाण,ं व&नम्।

यः �ातुसंज्ञकः = भूवादयो �ातवःः (1.3.1) = �ातुपाठे उपस्मिस्थताः निnयावाधि&नः शब्दाः  यथा डुकृ़ञ् , डुप&ष् 

प्रत्ययः, = प्रनिnयका+̀ प्राधितपधितकस्य वा �ातुतः वा निव�ीयमानाः वण]समूहः = क्तवा, तुमुन् , मतुप् ,

प्रत्ययान्तः = यस्य शब्दस्य अन्ते कश्चन प्रत्ययः अस्मिस्त, सः शब्दः प्रत्ययान्तः अस्मिस्त इत्यचु्यते । यथा - 'रामः' अयं 'सँु' इधित 
सुप्-प्रत्ययान्तः शब्दः अस्मिस्त ।

वा नास्मिस्त = ये शब्दाः �ातुसंज्ञकाः अनिप न सस्मिन्त, प्रत्ययाः न सस्मिन्त, प्रत्ययान्ताः अनिप & न सस्मिन्त, परन्तु कञ्चन अथx 
स्वीकुव]स्मिन्त, ते शब्दाः 'अथ]वन्तः' सस्मिन्त, अतः तेषामनेन सूत्रेण प्राधितपनिदकसंज्ञा भवधित । यथा - पुरुष, धिडत्थ, कनिपत्थ ।

सः 'प्राधितपनिदक'संज्ञां प्राप्नोधित ।



    सुप् प्रत्ययाः
    प्रथम --   सुँ          औ जस् 

  निद्वयीया --        अम् औट् शस ्

   तृतीया --         टा भ्याम् णिभस ्

  &तुर्तित --           ङे भ्याम् भ्यस ्

  पं&निम --       ङलिस भ्याम् भ्यस ्

  षनि{ --          ङस् ओस् आम् 

  सaनिम --          धिङ ओस् सपु् 

 परस्मैपनिद�ातूनां मू+-धितङ् प्रत्ययाः

धित         प् तस् लिझ

        लिसप ् थस् थ

         निमप् वस् मस् 

 आत्मनेपनिद�ातूनां मू+-धितङ् प्रत्ययाः

         त आताम् झ

     थास् आथाम् ध्वम् 

          इड् वनिह मनिहङ् 



 अजन्त शब्दाः
अ&्-  अन्तम् =  अजन्तम् -   झ+ां जशॊऽन्त̀ (8.2.39) =   पदान्ते निवद्यमानस्य झ+्-  वण]स्य जश्-  आदेशः

 भवधित ।
  अ&् प्रत्याहार` -  अइउ (ण्)  ऋ+ृ (क्)  एऒ (ड़्) ऎऔ&्

       अइउ ऋ+ृ एऒ ऎऔ &् =  सवा]णिण स्वराणिण
उदाहरणानिन:-
अ-   कारान्तः पुंलि|ड़्ग शब्दा:- राम, कृष्ण, व̀द, क्षनित्रय, पुरुष, दव̀,  मुकुन्द इत्यादयः
इ-   कारान्तः पुंलि|ड़्ग शब्दा: - हरिर, रनिव, कनिव, मुनिन, निवधि�,   श्रीपधित इत्यादयः

  क̀व+ं पधित,  सखी निवश̀षरूपम्
उ-कारान्तः पंुलि|ड़्ग शब्दा: - गुरु, भानु, सूनु, शम्भु, निवष्ण ुइत्यादयः
ऋ-कारान्तः पंुलि|ड़्ग शब्दा: - दातृ , �ात,ृ कतृ] , वकृ्त इत्यादयः

   निपतृ, भ्रात,ृ नृ, जामातृ इत्यादयः
ऌकारान्तः पंुलि|ङ्गः शब्दः :- गमॢ
ए-कारान्तः पंुलि|ड़्ग शब्दा: -    एक , एकतम, एकतर,  एतद् (नित्रषुलिं+ग̀षु)

   ऐकारान्तः नपंुसकलि+ङ्गः सब्दः :- प्ररै
   ओकारान्तः नपंुसकलि+ङ्गः शब्दः :- गॊ
   औकारान्तः पंुलि|ङ्गः शब्दः :- ग्+ौ



अन्तम्/लिं+गम् & प्राधितपधितकम् एकव&नम् निद्वव&नम् बहुव&नम्
अकारान्तः पुं राम रामः रामौ रामाः

आकारान्तः स्त्री +ता +ता +त̀ +ताः
अकारान्तः न.पुं पुष्प पुष्पम् पुष्प̀ पुष्पाणिण
इकारान्तः पंु हरिर हरिरः हरी हरयः

इकारान्तः स्त्री मधित मधितः मती मतयः
अकारान्तः न.पुं सुख सुखम् सुख̀ सुखानिन
अकारान्तः पुं बा+ बा+ः बा+ौ बा+ाः
ईकारान्तः स्त्री गौरिर गौरी गौय� गौय]ः
इकारान्तः न.पुं दधि� दधि� दधि�नी द�ीनिन



राम
 → राम + सुँ 

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्यस्ङलिसभ्याम्
भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्  ४.१.२]

 → राम + स्
[उपदेशेऽजनुनालिसक इत्  १.३.२ , तस्य +ोपः 
 १.३.९]

 → राम + रँु
[ससजुषो रुः  ८.२.६६]

 → राम + र्
[उपदेशेऽजनुनालिसक इत्  १.३.२ , तस्य +ोपः 
 १.३.९]

 → रामः
[खरवसानयोर्विवसज]नीयः  ८.३.१५]

राम
 → राम + औ

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्य
स्ङलिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्  
४.१.२]

 → रामौ
[वृधि�रधेि&  ६.१.८८]

राम
 → राम + जस्

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्
यस्ङलिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सु
प्  ४.१.२]

 → राम + अस्
[&ुटू  १.३.७ , तस्य +ोपः  
१.३.९]

 → रामास्
[प्रथमयोः पूव]सवण]ः  ६.१.१०२]

 → रामारँु
[ससजुषो रुः  ८.२.६६]

 → रामार्
[उपदेशेऽजनुनालिसक इत्  
१.३.२ , तस्य +ोपः  १.३.९]

 → रामाः
[खरवसानयोर्विवसज]नीयः  
८.३.१५]

अ-कारान्त पंलिं+ग ‘राम’ शब्दः



रमा
 → रमा + सँु

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्यस्
ङलिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्  
४.१.२]

 → रमा
[हल्ङ्याब्भ्यो दीघा]त् सुधितस्यपृकं्त ह+्  
६.१.६८]

रमा
 → रमा + औ

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्
यस्ङलिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सु
प्  ४.१.२]

 → रमा+ई
[औङ आपः  ७.१.१८]

 → रमे
[आद्गणुः  ६.१.८७]

रमा
 → रमा + जस्

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्यस्ङ
लिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्  
४.१.२]

 → रमास्
[अकः सवण[ दीघ]ः  ६.१.१०१]

 → रमारँु[ससजुषो रुः  ८.२.६६]

 → रमाः
[खरवसानयोर्विवसज]नीयः  ८.३.१५]

अ-कारान्तस्त्रीलिं+ग ‘रमा’



फ+
 → फ+ + सुँ

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्यस्ङलिस
भ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्  ४.१.२]

 → फ++अम्
[अतोऽम्  ७.१.२४]

 → फ+म्
[अनिम पूव]ः  ६.१.१०७]

फ+
 → फ+ + औ

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्यस्
ङलिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सुप्  
४.१.२]

 → फ++ई
[नपुंसकाच्च  ७.१.१९]

 → फ+े
[आद्गणुः  ६.१.८७]

फ+
 → फ+ + जस्

[स्वौजसमौट्छ{ाभ्यास्मिम्भस्ङेभ्याम्भ्
यस्ङलिसभ्याम्भ्यस्ङसोसाम्ङ्योस्सु
प्  ४.१.२]

 → फ++इ
[जश्शसोः णिशः  ७.१.२०]

 → फ+न्+इ
[नपुंसकस्य झ+&ः  ७.१.७२]

 → फ+ानिन
[सव]नामस्थाने &ासम्बु�ौ  
६.४.८]

अ-कारान्त नपुंसकलिं+ग ‘फ+’ शब्दः
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